Зміни ДО річного плану закупівель, ш о здійснюються без
проведення процедур закупівель
на 2016 рік
ТТологівська міська рада, 20516504
(н а й м е н у в а н н я за м о в н и к а , код за Ь Д Р П Ц У І

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для
бюджетних
коштів)

ДК 016:2010 код 17.12.7
Папір і картон оброблені
(за кодом CPV за ДК 021.2015 30199000-0
Паперове канцелярське приладдя та
інші паперові вироби
(Папір КМА, папір для лазерного
_______ друку))
ДК 016:2010 код 17.29.1
Вироби паперові та картонні інші
(за кодом CPV за ДК 021:2015 22800000-8
Паперові чи картонні реєстраційні
журнали, бухгалтерські книги,
швидкозшивачі, бланки та інші
паперові канцелярські вироби
(Швидкозшивачі))
ДК 016:2010 код 18.12.Г
Послуги щодо друкування, інші
(за кодом CPV за ДК 021 -2015 -

~2
2210

2210

2210

79823000-9

Послуги з друку та розповсюджування
надрукованої продукції
І
(Виготовлення бланків))
ДК 016:2010 код 18.12.1~
Послуги щодо друкування, інші
(за кодом CPV за ДК 021.2015 79823000-9
Послуги з друку та розповсюджування
надрукованої продукції
(Публікація рішень, оголошень та
інших матеріалів в ЗМІ))
ДК 016:2010 код 19.20.2
Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні
(за кодом СРУ за ДК 021:2015 09132000-3
Бензин
(Талони на бензин А-92, А-95))_
ДК 016:2010 код 19.20.2
Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні
(за кодом СРУ за ДК 021.2015
09211000-1
Мастильні оливи та мастильні
матеріали
(Олива моторна, тосол))

23 263,00
(Двадцять три
тисячі двісті
шістдесят три
І гривні 00 копійок)

1 884,00
(Одна тисяча
(вісімсот вісімдесят|
чотири гривні 00
копійок)

35 000,00
(Тридцять п’ять
тисяч гривень 00
копійок)

І

45 870,00

((Сорок п ’ять тисяч
вісімсот сімдесят
гривень 00
копійок)

2210

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі

І

465,00
(Чотириста
шістдесят п’ять
гривень 00
копійок)

Примітки

______
| Лютий-Г руден ь п.5 ч.І ст.4
Закону
2016 р.
№1197-VII,
276 одиниць
КФК010116

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-VI1,
272 одиниці,
КФК010116

680,00
(Шістсот
І вісімдесят гривень !
00 копійок)

2240

2210

—

Процедура
Очікувана
І вартість предмета закупівлі
закупівлі

КвітеньI Грудень 2016р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-Vll,
3140 одиниць,
КФК010116

Січень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-V1I,
175
публікацій,
КФК 250404

Лютий-Г рудень
2016 р.

Січень-Червень
2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-VI1,
2430 літрів,
КФК010116

п.5 ч.І ст.4
Закону
№l 197-V1I,
16 літрів,
КФК 010116

4

5
Еерезень 2016р.

6 V
п.5 ч.І ст.4 ^
Закону
№1197-VII,
46 одиниць,
КФК010116

1
ДК 016:2010 код 20.41.3
Мило, засоби мийні та засоби для
чищення
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
39831000-6
Засоби для миття і прання
(Миючі засоби для підлоги, меблів,
туалету))

2
2210

3
1 024,00
(Одна тисяча
двадцять чотири
гривні 00 копійок)

ДК 016:2010 код 20.59.3
Чорнило для писання чи малювання
та інші чорнила
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
22600000-6 Чорнила
(Чорнила штемпельні))

2210

375,00
(Триста сімдесят
п’ять гривень 00
копійок)

Лютий 2016 p. 1 п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-VII,
3 одиниці,
КФК010116

ДК 016:2010 код 21.20.2
Препарати фармацевтичні, інші
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
33196000-0
Аптечки першої медичної допомоги
(Аптечка автомобільна))

2210

200,00
(Двісті гривень 00
копійок)

Квітень 2016р. 1 п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-V11,
1 одиниця,
КФК010116

ДК 016:2010 код 22.19.6
Предмети одягу та аксесуари одягу з
вулканізованої гуми (крім
виготовлених з твердої гуми)
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
19510000-4
Гумові вироби
(Рукавички гумові))
ДК 016:2010 код 22.23.1
Вироби пластмасові для будівництва;
лінолеум і покриви на підлогу, тверді,
не пластикові
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
Штори, портьєри, кухонні штори та
тканинні жалюзі
(Жалюзі вертикальні))
ДК 016:2010 код 22.29.2
Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
19520000-7
Пластмасові вироби
(Папки-сегрегатори, файли, штампи та
печатки з оснасткою, таблички і цифр?
на кабінет, посвідчення пластикові,
інформаційні стенди))

2210

125,00
(Сто двадцять
п’ять гривень 00
копійок)

березень 2016р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-VI1,
10 пар,
КФК 010116

2210

1 000,00 грн.
(Одна тисяча
гривень 00
копійок)

Березень 2016р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-V11,
2 одиниці,
КФК010116

ДК 016:2010 код 25.72.1
Замки та завіси
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
44521000-8
Навісні та врізні замки різні
(Замки врізні))
ДК 016:2010 код 26.20.1
Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
30125000-1
Частини та приладдя до
фотокопіювальних апаратів
(Картриджі))

2210

9

Лютий-Липень 1 п.5 ч.І ст.4
Закону
2016 р.
№1197-V11,
472 одиниці,
КФК 010116

10 535,00
(Десять тисяч
п’ятсот тридцять
п’ять гривень 00
копійок)
'*

2210

500,00
(П’ятсот гривень
00 копійок)

2210

2 240,00
(Дві тисячі двісті
сорок гривень 00
копійок)

Березень 2016р

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-VII,
2 одиниці,
КФК010116

Лютий 2016 р. 1 п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-VII,
3 одиниці,
КФК 010116

_2 _

ДК 016:2010 код 26.20.1
Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них
(за кодом СРУ за ДК 021.2015
30213000-5
Персональні комп’ютери
(Персональні комп’ютери))
ДК 016:2010 код 26.20.1
Машини обчислювальні, частини та
приладдя до них
(за кодом СРУ за ДК 021.2015
30232000-4
Периферійне обладнання
(Багатофункціональні пристрої,
принтер лазерний, маніпулятор
«Миша», колонки, роутер))
ДК 016:2010 код 26.30.2
Апаратура електрична для
проводового телефонного чи
телеграфного зв'язку; відео фони
(за кодом СР\^ за ДК 021:2015
32552000-7
Електрична апаратура для дротової
телефонії чи дротової телеграфії
(Телефонний апарат)
ДК 016:2010 код 26.80.1
Носії інформації магнітні й оптичні
(за кодом СРV за ДК 021:2015
30234000-8
Носії інформації
(Засіб криптографічного захисту
інформації'))_________
ДК 016:2010 код 27.32.1
Проводи та кабелі електронні, й
електричні, інші
(за кодом СРУ за ДК 021.2015
44321000-6 Кабелі
( Кабель УЄА екранний, мережевий
фільтр))
ДК 016:2010 код 27.40.2
Лампи та світильники
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
31510000-4
Електричні лампи розжарення
(Лампи-трубки))
ДК 016:2010 код 27.51.2
Прилади електричні побутові, інші, н.
в. і. у.
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
39710000-2
Електричні побутові прилади
(Чайник електричний))
ДК 016:2010 код 28.13.2
Помпи повітряні чи вакуумні;
компресори повітряні чи інші газові
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
42123000-7
Компресори
(Компресор автомобільний))

83 199,00
(Вісімдесят три
тисячі сто
дев’яносто дев’ять
гривень 00
копійок)

3110

2210,
3110

2210

15 900,00

І(П'ятнадцять тисяч
дев’ятсот гривень
00 копійок)

420,00
(Чотириста
двадцять гривень
00 копійок)

З 000,00

2210

Січень-Травень
2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІ1,

8 одиниць,
КФК010116

Січень-Травень І п.5 ч.І ст.4
2016 р.
Закону
№1197-УІ1,

7 одиниць,
КФ К010116

Липень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІ1,
1 одиниця,
КФК 010116

Березень 2016р.

(Три тисячі
гривень 00
копійок)

2210

630,00
I (Шістсот тридцять
гривень 00
копійок)

2210

І

2210

600,00
(Шістсот гривень
00 копійок)

1 020,00

КФ К010116

БерезеньЛипень 2016р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
5 одиниць,
КФК 010116

І Квітень 2016 р

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІ1,
20 одиниць,
КФК010П6

Липень 2016 р.

(Одна тисяча
двадцять гривень
00 копійок)

2210

850,00
(Вісімсот п’ятдесят
гривень 00
копійок)

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
З одиниці,

Квітень 2016р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№Н97-УІІ,
2 одиниці,
КФК 010116

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-VII,
1 одиниця,
КФК 010116

1
ДК 016:2010 код 28.29.2
Устатковання для миття,
наповнювання, пакування та
обгортання пляшок або іншої тари;
вогнегасники, пульверизатори,
машини пароструминні та
піскоструминні; прокладки
(за кодом СРУ за ДК 021:2015

5
Квітень 2016р.

6 .
п.5 ч.І ст.4ч
Закону
№1197-УІІ,
8 одиниць,
КФК010116

18 300,00
(Вісімнадцять
тисяч триста
гривень 00
копійок)

Липень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
3 одиниці,
КФК010116

2210

1 120,00
(Одна тисяча сто
двадцять гривень
00 копійок)

Січень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
5 одиниць,
КФК010116

2210

2 043,00
(Дві тисячі
тринадцять
гривень 00
копійок)

Лютий 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
8 одиниць,
КФК010116

Липень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№ 1197-УІІ,
3 одиниці,
КФК010116

2
2210

3
2 643,00
(Дві тисячі
шістсот сорок три
гривні 00 копійок)

3110

4

35111000-5
Протипожежне обладнання
(Вогнегасники))
ДК 016:2010 код 28.25.1
Теплообмінники; установки для
кондиціювання повітря непобутові,
непобутове холодильне та морозильне
устаткування
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
39717000-1
Вентилятори та кондиціонери
(Кондиціонери))
ДК 016:2010 код 29.32.3
Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів, н. в. і. у.
(за кодом СРV за ДК 021:2015
34324000-4
Колеса, частини та приладдя до них
(Кронштейн, прокладка, диск
колісний))
ДК 016:2010 код 29.32.3
Частини та приладдя до моторних
транспортних засобів, н. в. і. у.
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
34330000-9
Запасні частини до вантажних
транспортних засобів, фургонів та
легкових автомобілів
(Ручка дверна, лампа діодна для ’фар,
фільтр оливи, рульовий механізм,
накінечник рульовий))
ДК 016:2010 код 31.01.1
Меблі конторські/офісні та меблі для
підприємств торгівлі
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
39121000-6
Письмові та інші столи
(Столи письмові))
ДК 016:2010 код 31.09.1
Меблі,інші
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
39132000-6
Шафи- картотеки
(Шафа металева картотечна))
ДК 016:2010 код 32.99.1
Убори наголовні захисні; ручки для
писання та олівці, дошки, штемпелі
для датування, опечатування та
нумерування; стрічки до друкарських
машинок, штемпельні подушечки
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
30192000-1
Офісне приладдя
(Ручки кулькові, нумератор, датери,
штемпельна подушка))

9

2210

5 415,00
(П’ять тисяч
чотириста
п'ятнадцять
гривень 00
копійок)

■м

2210

5 300,00
(П’ять тисяч триста
гривень 00
копійок)

Червень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
1 одиниця,
КФК010116

2210

1 082,00 грн.
(Однатисяча
вісімдесят дві
гривні 00 копійок)

Лютий 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
32 одиниці,
КФК010І 16

1
ДК 016:2010 код 35.11.1
Енергія електрична
(за кодом CPV за ДК 021:2015
09310000-5
Електрична енергія
(Електропостач ання))

2273

ДК 016:2010 код 36.00.2
Обробляння та розподіляння води
трубопроводами
(за кодом CPV за ДК 021:2015
65100000-4
Послуги з розподілу води та супутні
послуги
(Водопостачання і водовідведення))

2272

ДК 016:2010 код 38.32.1
Утилізування відсортованих
матеріальних ресурсів
(за кодом CPV за ДК 021:2015
90513000-6
Послуги з поводження із безпечними
сміттям і відходами та їх утилізація
(Утилізація списаної техніки))

Д К 016:2010 код 45.20.1

Технічне обслуговування та
ремонтування автомобілів і
маловантажних автотранспортних
засобів
(за кодом CPV за ДК 021:2015
50112000-3
Послуги з ремонту і технічного
обслуговування автомобілів
(Технічне обслуговування та
поточний ремонт службового
______автомобіля))
ДК 016:2010 код 49.31.1
Послуги щодо міського та приміського
перевезення пасажирів залізницею
(за кодом CPV за ДК 021:2015
60210000-3
Послуги з перевезень громадським
залізничним транспортом
(Проїзд до м.Київ))
ДК 016:2010 код 49.31.2
Послуги міського та приміського
| пасажирського наземного транспорту,
інші
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
60112000-6
Послуги громадського автомобільного
транспорту
(Проїзд до м.Запоріжжя))
ДК 016:2010 код 49.39.3
Перевезення пасажирів наземним
транспортом поза розкладом
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
60171000-7
Прокат легкових автомобілів із водієм
(Транспортні послуги))

2240

2240

Січень 2016 р.

2 660,00
(Дві тисячі
шістсот шістдесят
гривень 00
копійок)

Січень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УИ,
162,9 куб.м.,
КФК 010116

Лютий 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-V11,
КФК 010116

З 350,00
(Три тисячі триста
п’ятдесят гривень
00 копійок)

4 716,00
(Чотири тисячі
Ісімсот шістнадцять
гривень 00
копійок)

2250

4 657,00
(Чотири тисячі
шістсот п’ятдесят
сім гривень 00
копійок)

2250

627,00
(Шістсот двадцять
сім гривень 00
копійок)

2240

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УИ,
57128 кВт/год

108 960,00
(Сто вісім тисяч
дев’ятсот
шістдесят гривень
00 копійок)

63 544,00
(Шістдесят три
тисячі п’ятсот
сорок чотири
гривні 00 копійок)

КФ К010116

Гравень-ЛипеньІ п.5 ч.І ст.4
2016р.
І Закону
№1197-УИ,
З послуги,
КФК 010116

ЛютийІ п.5 ч.І ст.4
ІГрудень 2016 р.
Закону
№1197-УІІ,
15 білетів,
КФК 010116

Л ю тий І п.5 ч.І ст.4
ІГрудень 2016 р.
Закону
1
1 №1197-V1I,
10 білетів,
КФК 010116

Січень-Червень
2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№ 1197-V1I,
10 590 грн. на
місяць,
КФК 010116

1
ДК 016:2010 код 53.10.1
Послуги поштові у межах
зобов’язання щодо надання
універсальних послуг
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
64111000-7
Поштові послуги з доставки газет і
періодичних видань
(Оформлення підписки на періодичні
видання))
ДК 016:2010 код 55.10.1
Послуги щодо тимчасового
розміщування відвідувачів у кімнатах
або житлових одиницях, зі щоденним
обслуговуванням (крім за умов
сумісного користування в режимі
розподіляння часу (таймшеру))
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
98341000-5
Послуги з тимчасового розміщення
(проживання)
(Проживання в готелі))
ДК 016:2010 код 58.14.1
Журнали та періодичні видання
друковані
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
22212000-9
Періодичні видання
(Підписка на періодичні видання))
ДК 016:2010 код 58.19.1
Послуги щодо видавання друкованої
продукції, інші
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
79823000-9
Послуги з друку та доставки
надрукованої продукції
(Марки, конверти марковані))
ДК 016:2010 код 58.29.1
Програмне забезпечення системне на
фізичних носіях
(за кодом СРV за ДК 021:2015
48210000-3
Пакети мережевого програмного
забезпечення
(Послуги по встановленню
комп’ютерної програми «Комплексна
система автоматизації підприємства
“В-рго”)
ДК 016:2010 код 61.10.1
Послуги щодо передавання даних і
повідомлень
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
64211000-8
Послуги громадського телефонного
зв’язку
(Плата за телефон та міжміські
розмови))
ДК 016:2010 код 61.10.4
Послуги зв’язку Інтернетом
проводовими мережами
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
72411000-4
Постачальники Інтернет-послуг
(Послуги мережі Інтернет,
підключення до мережі))

2
2240

3
100,00
(Сто гривень 00
копійок)

2250

4

5
Червень 2016 р.

6
п.5 ч.І ст.4
Закону \
№1197-VII,
1 раз на рік,
КФК010116

7 020,00
(Сім тисяч тисяч
двадцять гривень
00 копійок)

Лютий Грудень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УИ,
18 днів,
КФК010116

2210

9 172,00
(Дев’ять тисяч сто
сімдесят дві гривні
00 копійок)

Травень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УИ,
7 видань,
КФК010116

2210

2 799,00
(Дві тисячі сімсот
дев’яносто дев’ять
гривень 00
копійок)

Лютий-Грудень
2016 р .

п.5 ч.І ст.4
Закону
№ 1197-УІІ,
2204 одиниці,
КФК010116

Липень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
1 програмне
забезпечення,
КФК 010116

9

2240

56 750,00
(П’ятдесят шість
тисяч сімсот
п’ятдесят гривень
00 копійок)

*

2240

7 800,00
(Сім тисяч
вісімсот гривень 00
копійок)

Січень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
650 грн. на
місяць,
КФК 010116

2240

4 400,00
(Чотири тисячі
чотириста гривень
00 копійок)

Січень-Грудень
2016 р .

п.5 ч .1 ст.4
Закону
№ 1197-УІІ,
150 грн. на
місяць, 1
послуга з
підключення
КФК 010116

5
Лютий 2016 р.

6
п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
1 веб-сайт,
КФК 010116

1 008,00
(Одна тисяча вісім
гривень 00
копійок)

Лютий -Липень
2016р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
2 підписи,
КФК 010116

2240

21 360,00
(Двадцять одна
тисяча триста
шістдесят гривень
00 копійок)

Січень-Грудень
2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
1780 грн. на
місяць,
КФК010116

2240

1 620,00 грн.
(Одна тисяча
шістсот двадцять
гривень 00
копійок)

Лютий 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
540 грн.
реєстрація,
90 грн. на
місяць,
КФК010116

ДК 016:2010 код 64.19.3
Послуги щодо грошового
посередництва, інші, н.в.і.у
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
66172000-6
Послуги з обробки фінансових
транзакцій і клірингові послуги
(Послуги банку (розрахунково-касове
обслуговування)))

2240

670,00
(Шістсот сімдесят
гривень 00
копійок)

Лютий 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
0,15 відсотка,
КФК 090412,
091103,
250404

ДК 016:2010 код 65.12.2
Послуги щодо страхування
автотранспорту
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
66516000-0
Послуги зі страхування цивільної
відповідальності
(Страхування цивільно-правової
відповідальності водія транспортного
засобу))

2240

Липень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
1 раз на рік,
КФК 010116

1
ДК 016:2010 код 62.01.01
Послуги щодо проектування та
розробляння у сфері інформаційних
технологій
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
72413000-8
Послуги з розробки веб-сайтів
(Розробка електронно-інфомаційного
ресурсу (веб-порталу)))

2
2240

3
1 000,00 грн.
(Одна тисяча
гривень 00
копійок)

ДК 016:2010 код 62.02.2
Послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного
забезпечення
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
72212000-4
Послуги з розробки прикладного
програмного забезпечення
(Обробка та видача сертифікатів
електронно-цифрових підписів,
інформаційно - консультативні
послуги з супроводження M E .D oc ))

2240

ДК 016:2010 код 63.11.1
Послуги щодо обробляння даних,
розміщування інформації на вебвузлах, щодо програмного
застосування та інші послуги щодо
забезпечення інформаційнотехнологічною інфраструктурою
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
92400000-5
Послуги інформаційних агентств
(Користування порталом ЛІГА:Закон))
ДК 016:2010 код 63.12.1
Розміщування інформації на вебпорталі
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
92400000-5
Послуги інформаційних агентств
(Реєстрація та використання платного
сервісу «Кабінет замовника»))

430,00
(Чотириста
тридцять гривень
00 копійок)

4

9

'

*

5
Січень 2016 р.

6
п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УИ,
2 посвідчення,
КФК 010116

20 000,00
(Двадцять тисяч
гривень 00
копійок)

Лютий 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
перевірка 1
під-ва за 2015
рік, КФК
250404

2240

140 000,00
(Сто сорок тисяч
гривень 00
копійок)

Січень-Грудень
2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
25 проектів,
КФК 250404,
100203

ДК 016:2010 код 71.20.1
Послуги щодо технічного
випробовування й аналізування
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
73436000-7
Випробування та оцінювання
електронних систем
(Контрольно-вимірювальні роботи по
електрообладнанню та
електроустановках))

2240

670,00
(Шістсот сімдесят
гривень 00
копійок)

Березень 2016р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
1 послуга,
КФК 010116

ДК 016:2010 код 72.20.1
Послуги щодо наукового
досліджування та експериментального
розробляння у сфері суспільних наук
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
79315000-5
Послуги у сфері соціальних
досліджень
(Науково-дослідні роботи по
обстеженню пасажиропотоку на
міських маршрутах))

2281

15 000,00
(П'ятнадцять тисяч
Г
гривень 00
копійок)

Березень 2016р.

п.5 ч. 1 ст.4
Закону
№1197-УІІ,
6 маршрутів,
КФК 170103

ДК 016:2010 код 74.90.2
Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші, н. в
(за кодом СРV за ДК 021:2015
79100000-5
Юридичні послуги
(Супроводження процедури
здійснення державних закупівель,
інформаційні послуги із земельних
питань; експертиза ринкової вартості
автомобіля))

2240

5 642,00
(П’ять тисяч
шістсот сорок дві
гривні 00 копійок)

ДК 016:2010 код 74.90.2
Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші, н. в
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
80522000-9
Навчальні семінари
(Навчання та підвищення кваліфікації
працівників))

2282

8 500,00
(Вісім тисяч
п’ятсот гривень 00
копійок)

1
ДК 016:2010 код 69.10.1
Послуги юридичні
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
79132000-8
Послуги із засвідчення документів
(Нотаріальне посвідчення підпису))
ДК 016:2010 код 69.20.1
Послуги щодо фінансового аудиту
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
79212000-3
Аудиторські послуги
(Послуги з аудиту діяльності
комунальних підприємств))

2
2240

3
820,00
(Вісімсот двадцять
гривень 00
копійок)

2240

ДК 016:2010 код 71.12.1
Послуги інженерні
(за кодом СРУ за ДК 021:2015
71336000-2
Допоміжні інженерні послуги
(Розробка проектів землеустрою, іншої
землевпорядної документації))

4

'*

..

Лютий Червень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
1 процедура
відкритих
торгів, 1
семінар, 1
експертиза
КФК 010116

Січень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УІІ,
7 осіб,
КФК010116

1
ДК 016:2010 код 74.90.2
Послуги професійні, технічні та
комерційні, інші, н.в
(за кодом CPV за ДК 021:2015
98111000-4
Послуги підприємницьких організацій
(Нормативна грошова оцінка землі))
ДК 016-2010 код 77.11.1
Послуги щодо оренди та лізингу
автомобілів і маловантажних
автотранспортних засобів
(за кодом CPV за ДК 021:2015
60100000-1
Послуги з автомобільних перевезень
(Оренда автомобіля))
ДК 016:2010 код 95.11.1
Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устаткування
(за кодом CP V за ДК 021:2015
50323000-5
Ремонт і технічне обслуговування
комп’ютерних периферійних
пристроїв
(Перезарядка і регенерація
картриджів))

2
2281

3
26 148,00
(Двадцять шість
тисяч сто сорок
вісім гривень 00
копійок)

2240

2240

Затверджений рішенням комітету з
Голова комітету з конкурсних

4

5
Січень 2016 р.

6
п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-VII,
територія
м.Пологи,
КФК 160101

3 000,00
(Три тисячі
гривень 00
копійок)

ЧервеньГрудень 2016 р.

п.5 ч.І ст.4
Закону
№1197-УП,
500 грн. на
міс.,
КФК 010116

6 670,00 грн.
(Шість тисяч
шістсот сімдесят
гривень 00
копійок)

Лютий-Грудень
2016 р.

п.5 ч. 1 ст.4
Закону
№1197-УІІ,
58 послуг,
КФК 010116

15 липня 2016 р. №19
Ю.В.Вєтров
(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних
торгів

О.М.Таран
(ініціали та прізвище)

